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  214-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:34. (  النداء يسمع لم لمن الجمعة ص�ة عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:01:34(  ؟... )  ونعمت فبھا الجمعة يوم توضأ من(  حديث عن الجواب وما واجب الجمعة غسل ھل - 2

  ) 00:08:56. (  الشيخ بحضرة الجمعة في الحلبي حسن علي خطبة - 3

  ) 00:19:36) . (  آمين(  قوله في لEمام المأمومين مسابقة على هللا رحمه الشيخ تنبيه - 4

  ) 00:35:07) . (  آية ولو عني بلِّغوا(  حديث شرح - 5

  ) 00:40:21(  ؟ الجمعة يومَ  اTول اTذان بعد المصلين على اPخ�ص سورة قراءة من المقرئين بعض يفعله ما حكم ما - 6

  ) 00:45:47. (  اTذان حكم - 7

  ) 00:48:10. (  مسلمين غير وھم الموت يأتيھم أن كماله بعد الدين في يزيدون الذين على الشيخ خشية - 8

  ) 00:53:08..... ) (  بدعة اPس�م في ابتدع من(  مالك قول على الشيخ تعليق - 9

 ) 00:56:01 . ( وسيئة حسنة إلى قسمھا من على والرد ض�لة كلھا البدعة -  10

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  توضيحا ، إذا كان هذا اجلمع هل جيب عليهم ؟ ... :السائل 

  إذا كان هذا اجلمع أيش اجلمع ؟ :الشيخ 

  يعين حنن اآلن جمتمعون ، هل جيب عليهم وجوبا أم من حيث اجلواز ؟ :السائل 

جيب عليهم كيف ال ، يوم اجلمعة ليس كما يقول بعض املتفقهة وال أقول بعض الفقهاء ، يوم اجلمعة  : الشيخ

صالة اجلمعة ، ليس بديال عن الظهر ، بل هو الواجب األصيل ، لكن البديل هو صالة أربع ركعات ملن فاتته 

السالم وأمر بأن يصلي أربعا ، وصالة اجلمعة ، أو أدرك اجلمعة لكن يف ايتها لكنه ما أدراك كما قال عليه 

  .طيب نعم . اجلمعة يوم اجلمعة هي األصل ، واضح 

  



  هل غسل اجلمعة واجب أم ال ؟ :السائل 

  .واجب  :الشيخ 

  طيب عندي سؤال آخر  :السائل 

  . ...حضر حالك  :الشيخ 

نسان يدرك  فأطبق علّي النوم أنه كنت متفقا أنا وشباب ، وكنا متفقني أن الغسل يصري قبل ألجل اإل :السائل 

  ما صحوت وصحوت متأخرا

  أي نعم :الشيخ 

فقمت وتوضأت قلت حىت ال تذهب علّي الصالة من أجل أصلي صالة الفجر ألنه صالا يف وقتها ،  :السائل 

اركة مب ...جلسة  ...فأنا قلت األفضل أنه يف  ...فرأيت اجلماعة يريدون يروحون قالوا إذا تأخرت خالص يروح 

  فماذا جيب علّي ؟ ...، فقلت أجيء 

ما دام أنك يف هذه اجلزئية اليت وقعت لك ، واجتهدت فيها لنفسك فأنت مأجور على كل حال ، إما  :الشيخ 

أجران وإما أجر واحد ، فاخلطب سهل ، أما إذا كنت مل جتتهد هذا االجتهاد الذي جيب على كل مسلم ، أن 

د هناك من يسأله ، وال يفهمن أحد من جوايب هذا أنه جيوز أن جيتهد يف كل جيتهد خلصوص نفسه حيث ال يوج

  يضحك ...مسألة ، ال 

  إنسان على وضوء فجر اجلمعة ، جيب عليه الوضوء أم يصلي اجلمعة بوضوء فجر اجلمعة ؟ :السائل 

  .ال ،و يصلي كذلك العصر واملغرب والعشاء بنفس الوضوء  :الشيخ 

من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي فبها ( سن الوضوء فالوضوء يكفي صحيح من توضأ وأح :السائل 

  احلديث يوم اجلمعة ؟ )ونعمت 

  سؤالك له عالقة بالبحث السابق ، أم الالحق ؟ :الشيخ 

  .السابق بالنسبة لغسل اجلمعة  :السائل 

  .لو اخواننا يرفعون أيديهم من  يريد السؤال  :السائل 

ماذا تقصد  - يضحك- ن ، اجلماعة ملوا من النظام ، فالفوضى أحيانا تكون من النظام هو هكذا اآل :الشيخ 

  ذا ؟

  حديث ما صحة هذا احلديث ؟ ...يعين يف بعض مشاخينا يقولون إن الوضوء يكفي فبها ونعمت  :السائل 

  ومتام احلديث ما هو ؟ :الشيخ 



  .من باب األفضلية .  )والغسل أفضل (  :السائل 

  كلمة أفضل خاصة بالنفل وإال يدخل فيه الواجب ؟  :الشيخ 

  .الواجب والنفل ، يدخل  فيه الواجب والنفل  :السائل 

لو رحيت حالك ستجاوب بأقل جواب ما كان سؤايل ؟ األفضل يدخل فيه النفل فقط وإال الواجب  :الشيخ 

ذا تفهم أو ماذا فهموك مشاخيك ، أيضا ؟ تقول يدخل الواجب والنفل ، أو ال يدخل الواجب ، ماذا تقول أو ما

  اللهم ارض عنهم 

  .يدخل الواجب أيضا  :السائل 

  آه يدخل الواجب أيضا طيب فإذن هل ينفي كون الغسل واجبا ، ما دام يدخل فيه الواجب ؟ :الشيخ 

  . ...ال ينفي لكن فعل الصحابة بعض الصحابة  :السائل 

ن ، أنت حبثك يف احلديث ، بعد ذلك نرجع للصحابة وهم ال احلديث اآلن، خليك يف احلديث اآل :الشيخ 

يا أيها الذين آمنوا (( قدوتنا وأسوتنا ، احلديث إذن معىن الكالم ال يدل على ما مسعت ملاذا ؟ ما آية اجلمعة ؟ 

  ايش ؟ ))إذا نودي للصالة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع 

   ))ذلكم خير لكم ((  :السائل 

ذلك خري لكم هذا اسم تفضيل ، يعين أفضل ، هل معىن  ))ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ((  :يخ الش

( ذلك أنه ال جيب  إجابة املنادي يوم اجلمعة للذهاب إىل املسجد ؟ اجلواب ال كذلك يف احلديث ملا قال 

ة مطلقة أي قد يكون هذا ، ال يعين أن الغسل ليس بواجب ، لكن احلقيقة الذي يعنيه أفضلي )فالغسل أفضل 

الغسل واجبا وقد يكون غري واجب ، أريد أن أقول هذا احلديث ال يؤخذ منه الوجوب ، لكن إذا هناك دليل 

  يدل على الوجوب ، فال يعارضه ويدخل فيه واضح ؟ طيب

  . ...نعم  :السائل 

  اجيبوا املؤذن  :الشيخ 

  املؤذن يؤذن

  املسجد ...شيخنا  :السائل 

  . ...ريد اتوضأ ا :الشيخ 

  . ...األذان  ... :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 



  . ...األذان  :السائل 

  صحيح  :الشيخ 

  تفضل شيخنا :السائل 

  . ... :الشيخ 

  . ...نعم  :السائل 

  - يضحك- غلبت علي العادة  :الشيخ 

  اجيء لك باملاء اسرتح :السائل 

  ة ولذلك فعليك أن تكفرونسيت أننا سنصلي اجلمعة فأذنت أذان املبتدع :الشيخ 

  . ...من اجل ميد  ... :السائل 

  فعليك إنه فقط ترى اين اخلطيب وقف  :الشيخ 

  الشيخ علي  ...هناك  :السائل 

  فقط ترى اخلطيب صعد على املنرب يعين الصحراء هنا يعين الكرسي  :الشيخ 

  . ...هو هذا األذان من أجل اخلطيب يوقف  :السائل 

  بني يديه تؤذن  ... :الشيخ 

  أي نعم  :السائل 

  

  األذان يؤذن

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا : علي احلليب 

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  وأشهد أن حممدا عبده 

د ، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا تعاىل ، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر ورسوله ، أما بع

فإن اهللا تبارك وتعاىل قد : األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة ، و كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار ، أما بعد 

شريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه بعث نبيه وصفيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم على فرتة من الرسل بعثه باحلق ب

وسراجا منريا ، بعثه ليبني طريق اهلداية ، ليتبعها املؤمنون ، وليكشف طريق الزور والضاللة والغواية ليبتعد عنها 

الصاحلون املتقون ، وإن املسلمني يف هذه األيام بعد أن تقادم م العهد، وتأخر فيهم الزمن ، فإننا ال نراهم ، ال 

ن بالكتاب والسنة رأسا وال ينتهجون ج سلف هذه األمة إال من رمحهم ريب وقليل ما هم ، فاملسلمون قد يرفعو 



ميموا وجوههم شطر عقوهلم وشطر أهوائهم فنظروا فيما حوهلم ، من مشاكل حياتية ومن خملفات احلضارة الغربية 

لل ، لكن مل يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على ، فأرادوا أن يعاجلوا هذه املشاكل ، وأرادوا أن يداووا هذه الع

العالج الشايف ، والدواء الناجع ، ولو أننا  نظرنا يف سنة اهلادي معليه الصالة والسالم لرأينا أعظم هداية ولرأينا 

إذا تبايعتم ( أجنح عالج ، يقول النيب صلوات اهللا وسالمه عليه فيما رواه عنه ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

ينة ، ورضيتم بالزرع ،و أخذتم أذناب البقر ، وتركتم الجهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه عنكم حتى بالع

فهذا حديث على وجازة كلماته وعلى قصر عباراته إال أنه حوى داء وحوى معه دواء ،  )ترجعوا إلى دينكم 

نا أن فيها الفوز  ،وفيها النجاة يف الدنيا فعلينا حنن املسلمني الذي عرفنا سنة النيب عليه الصالة والسالم ، وعرف

قبل اآلخرة علينا أن نكون من الداعني إىل اهللا تبارك وتعاىل ، لنعلم أنفسنا ونعلم إخواننا ومن نعوله ومن يعولنا 

أن نعلمهم هذا الطريق الرشيد ، وهذا املنهج القومي ، ولكننا أيها اإلخوة يف اهللا ، حنن اليوم نعيش بني أناس 

تلفي األفكار خمتلفي اآلراء والنظرات ، والكل فيهم يقول حنن على الكتاب والسنة ، الكل فيهم يقول القرآن خم

دستورنا والرسول قدوتنا ، فما هو الفيصل الذي علينا أن نعرفه ونعرض عليه أعمالنا وأعمال اآلخرين ما هو 

وألفاظهم ، إن امليزان هو الذي أشار إليه رسول  امليزان الذي نزن به عبارتنا وألفاظنا وكذلك عبارات اآلخرين

، فهذه اخلريية  )خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( اإلسالم ، عليه الصالة والسالم ، بقوله 

أيها اإلخوة ، مل تكن خريية مادية ومل تكن خريية دنيوية ، إمنا كانت خريية منبثقة من الفهم الذي آتاهم اهللا 

حانه وتعاىل إياه ، فكان  يفهمون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنته وكانوا يعرفون عنه صلوات اهللا سب

وسالمه سريته وكلماته وأفعاله ، علينا أن نطبق هذا امليزان فيما بيننا وبني أنفسنا ، فيما بيننا وبني إخواننا من 

فنا الصاحلون دين رم من كتاب ومن سنة ، فبهذا نعرف من املؤالفني واملخالفني إن امليزان هو ما طبق به أسال

صدق يف دعواه ، ممن قد خالف كتاب ربه واتبع هواه بغري هذا امليزان نبقى متخبطني ال نعرف للحق موضعا وال 

من  نرفع بالدين رأسا ، واهللا تبارك وتعاىل يأمرنا  بطاعة النيب عليه الصالة والسالم ، وبطاعة من أمرنا بطاعته

أسالفنا الصاحلني أيب بكر وعمر ومن سار على جهما من أئمة الصحابة والتابعني  وتابعيهم ففيهم اخلري كل 

  .اخلري وفيهم القدوة كل القدوة ، واستغفر اهللا تبارك وتعاىل يل ولكم 

د، فإن هذا امليزان احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بع

الذي قد تكلمنا فيه وأشرنا إليه ، هو ميزان به تعرف حقائق األمور ، ومن خالله توزن الدعاوى وتعرف 

الكلمات ، ونبينا صلوات اهللا وسالمه عليه ، قد ذكر يف غري ما حديث ، مشريا  إىل هذا امليزان أشهرها احلديث 

لك أحاديث أخرى كثرية بني لنا نيب اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه ، األول الذي ذكرناه وفيه ذكر اخلريية ، وكذ



عليكم بهدي ( ، منها  )اقتدوا بالذين من بعدي ( ، منها )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ( منها 

وهكذا هذه األحاديث  )إذا أتاكم ابن أم عبد فصدقوه ( ، منها )عليكم بهدي عمار ( منها  )ابن مسعود 

اإلخوة كلها مل ترد رد ورود أو رد فضيلة شخص بعينه ،و لكن  فيها اإلشارة إىل الفهم ، الذي قد قال  أيها

أخصك رسول اهللا عليه " : به اإلمام علي رضي اهللا تبارك وتعاىل عنه عندما سأله الصحابة أو بعض الصحابة 

صنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء إال ما مل خي" فماذا كان جوابه ؟ كان جوابه  "الصالة والسالم بشيء 

فهذا الفهم ليس هو الفهم الذي  متليه علينا العقول  "يف هذه الصحيفة ، وفهما يؤتاه العبد يف كتاب اهللا 

واألهواء ، وال النظريات وال اآلراء ، إمنا هو الفهم املوزون بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم فهم 

أال وإني أوتيت ( األمة ، للوحيني الشريفني الذين قال فيهما رسول اإلسالم عليه الصالة والسالم ،  سلف

تركتكم على مثل البيضاء نقية ، ليلها كنهارها ال يزيغ ( ، ويقول عليه الصالة والسالم  )القرآن ومثله معه 

شار إليها نبينا األعظم صلى اهللا عليه وسلم وهذه البيضاء النقية الصافية الرشيدة هي اليت أ )عنها إال هالك 

تركت فيكم أمرين ما إن متسكتم ما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنيت فنسأل اهللا العظيم رب ( بقوله 

العرش العظيم ، أن يوفقنا وإياكم ألن نكون لكتاب اهللا متبعني ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم طائعني ولفهم 

  .اعني إنه مسيع جميب وأقم الصالة أسالفه الصاحلني د

  اقامة الصالة 

  

نذكر إخواننا احلاضرين خبطأ يقع من املصلني وال أقول من املسلمني بل من خاصة املسلمني  املسلمني  :الشيخ 

أال وهم املصلون ، ومما يؤسف له أن هذا اخلطأ عام ، يف كل املساجد ، يف كل البالد اإلسالمية ، اليت عرفتها أو 

للت  ا ، أال وهو هذا اخلطأ ، خمالفتهم الصرحية ، ألمرين اثنني أو حلديثني اثنني ، احلديث األول هو منهاج ح

إمنا جعل ( وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمقتدين يف صالم ألئمتهم ، أال وهو قوله عليه السالم 

وإذا قال مسع اهللا ملن محده ، فقولوا ربنا ولك احلمد ، وإذا اإلمام ليؤمت به ، فإذا كربا فكربوا وإذا ركع فاركعوا ،

، هذا  احلديث الذي جعله عليه الصالة ) صلى قائما فصلوا  قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني 

والسالم قاعدة للمقتدين باألئمة ، خالصتها عدم مسابقة اإلمام يف شيء من أركان الصالة ، أو واجباا أو 

ا والذي يعنيين من هذه القاعدة ، إمنا هو التنبيه على جزئية منها واحدة ، وهي اليت جاء التنصيص عليها يف سننه

حديث صحيح كمثال ، هلذه القاعدة ، ومع ذلك فاملفروض يف األحاديث اخلاصة أن يهتم ا املسلمون ، الذين 

أن ينتبهوا هلذا احلديث اخلاص ، الذي جاء  يغلب عليهم الغفلة والسهو ، عن القاعدة العامة املفروض فيهم



ليلفت النظر ، إىل جزء من أجزاء تلك القاعدة العامة ، أعين ذا احلديث قول رسولنا صلوات اهللا وسالمه عليه 

إمنا ( ، إذا أمن اإلمام فأمنوا ، هذا على وزان قوله عليه السالم يف احلديث األول ) إذا أمن اإلمام فأمنوا ( ، 

) إذا أمن اإلمام فأمنوا ( ،  على هذا الوزان جاء احلديث اآلخر )  ...إلمام ليؤمت به  فإذا كرب فكربوا جعل ا

ومعىن هذا بداهة التأمني وإمنا إذا أمن هو فأمنوا أنتم معه ، متام احلديث مهم جدا ، ألن فيه بيان فضل اهللا عز 

 ، حبيث إن اهللا عز وجل يغفر هلذا املصلي ألنه حقق هذا وجل ، على عباده املؤمنني املتبعني ألوامر نبيه الكرمي

إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ( األمر الكرمي ، قال عليه السالم 

برية ، إال غفر ، انظروا إىل فضل اهللا ، إنه يغفر هلذا املصلي كل ذنوبه املتقدمة ، ما كان منها صغرية أو ك) ذنبه 

ألنه مل يسبق اإلمام بآمني ،وقال بعيد أي تابع اإلمام يف آمني ، ومل يسبقه فله هذا الفضل . اهللا له ذنوبه ، ملاذا 

العظيم ، من الرب الكرمي ، أن يغفر اهللا له ذنوبه ، فما هو حال املصلني اليوم ، كما مسعنا اليوم ، ونسمعه يف  

ويف كل صالة ال بد من هؤالء املقتدين أن يسابقوا اإلمام ال يكاد اإلمام وبطبيعة كل يوم ، مع األسف الشديد ،

احلال حنن كالمنا عن الصالة اجلهرية ، حيث جيهر اإلمام بالقراءة ،وجيهر اإلمام املتبع للسنة بآمني ، أما أولئك 

د أن اإلمام ال يكاد ينتهي من الذين خيفوا فليس لنا معهم كالما إطالقا ، فهو يقول آمني لكننا نرى ونشاه

قراءة وال الضالني ، إال واملسجد يضج بآمني هو بعد ما أخذ نفس ليسرتيح من قراءة السورة الطيبة املباركة ، 

سورة الفاحتة ، فعلينا حنن إذا أوال ائتمارا بأمر الرسول عليه السالم الذي يأمرنا باالقتداء به وعدم مسابقته مبدءا 

أمرنا أمرا خاصا ، بأن ال نسابق اإلمام بآمني ، لكي حنظى مبغفرة رب العاملني فإذا علينا ماذا ؟ عاما ،وثانيا ي

، إذن كنا  ))وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا (( ننصت لإلمام كما قال ربنا عز وجل يف القرآن 

، يأخذ نفسا قصريا أم  ))لضالين وال ا(( مستمعني وكنا ناصتني حقا ، فعلينا أن نرتيث ، حينما يقول اإلمام 

طويال ، مث نسمعه يبدأ ، بآ حينئذ نبدأ حنن  بآ ونكملها بعد اإلمام آمني آمني ، فإذا فعلنا ذلك ، جنونا أوال من 

خمالفة األمر النبوي الكرمي ، وحظينا ثانيا مبغفرة الرب العظيم سبحانه وتعاىل ، فإذن أذكركم والذكرى تنفع 

إذا اقتديتم وراء إمام جيهر بآمني ، فال تسابقوه بآمني ، فتقلبون القاعدة ، جتعلون أنفسكم إماما  املؤمنني ، إنكم

، واإلمام مقتديا بكم ، ألنه هو يلحقكم بينما املفروض هو العكس ، فاصربوا إذن بارك اهللا فيكم ، واستحضروا 

آمني فال تسبقوه بآمني ، بل تريثوا والقاعدة أذهانكم استحضروها وراء اإلمام ، فإذا مسعتم اإلمام ، قد جهر ب

العملية اليت تثبت لكم هذه املسألة هي أن تأخذوا نفسا معه ، أو بعده ، ألن أخذكم هذا النفس ، هو الذي 

سيؤخركم ، وسيمنعكم من مسابقة اإلمام بآمني ، وبذلك تنجون من خمالفة الرسول عليه السالم يف هذا احلديث 

، مث حتظون إن شاء اهللا مبغفرة رب العاملني مجيعا ، حيث قال عليه السالم يف احلديث )ام فأمنوا إذا أمن اإلم( ، 



إذا  أمن فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمني ( ليس إذا أمن فاسبقوه بالتأمني ، ) إذا أمن اإلمام فأمنوا ( السابق 

  عرض ، لتفسري فأمنوا فإن للعلماء فيه قولني اثننيوهنا ال بد من أن نت) املالئكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه 

  معليش شيخنا اجتهنا اجتاه الشمال ألن الشمس باعيننا :السائل 

  مثلك ...ما شاء اهللا ما ادري كل يوم  ...يعين اشتغلت حرارة الشباب  :الشيخ 

  . ... :السائل 

ا معليش انا انتقل انا مع اجلماعة يا شيخ هناك تفضلوا خذوا راحتكم اذا مرتاحني هكذ ...معليش أنا  :الشيخ 

  فقط اجلماعة احلق معهم ما املنحرفون عن اجلماعة ) يد اهللا مع اجلماعة ( 

  . ... :السائل 

  -يضحك-سقط االقرتاح  :الشيخ 

  ما قصدت اال اخلري ... :السائل 

  جزاك اهللا خريا أنا ما أتكلم عن قصدك أتكلم عن لفظك كالعادة يعين  :الشيخ 

للعلماء يف تفسري قوله عليه السالم ، يف هذا احلديث الصحيح وهو متفق عليه بني الشيخني ، يعين رواه  

قولني ،إذا أمن أي انتهى ) إذا أمن فأمنوا ( البخاري ومسلم يف صحيحهما ، قالوا يف تفسري قوله عليه السالم 

انتهى اإلمام من قوله آمني ، فابدأوا أنتم  من التأمني ، مبعىن توضيحي ، مسعتم سكون النون يف آمني ، إذا

بقولكم ، آمني ، القول الثاين وهو الذي ترجح لدي أخريا ، أن املعىن إذا شرع اإلمام بأمني ، فاشرعوا أنتم بآمني 

، وأنتم ترون على كل من التفصيلني أننا خنالف التفسريين على طول اخلط ، وخباصة القول األول ، القول األول 

بال  قليال أكثر منا حنن نقول إذا صربمت قليال ، مبعىن إذا مسعتم قول اإلمام بآ ألف آمني ، قولوا أنتم بعده طويل 

آمني ، ألنه يف هذه احلالة ، ما سابقتموه ، لكن القول األول إذا فرغ من آمني ، هذه حتتاج لضبط نفس أكثر  

اه مبدئيا لقطع دابر هذه املسابقة اليت ابتلي ا مجاهري كما ترون ، وأنا أرى ، أن هذا القول األول ، إذا تبنين

املصلني ، يكون أوىل ابتداء إما انتهاء فال نتأخر عن اإلمام جمرد ما نسمعه يقول آ، نقول حنن بعده آ ونكمل ، 

، ))وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين (( آمني كما قال هو متاما ، هذه كما قلنا يف أول الكلمة هذه من باب 

وأقول كما قال عليه السالم ، يف كثري من خطبه ، فليبلغ الشاهد الغائب ، فليبلغ الشاهد الغائب ، ما أنا أويل 

  .من هنا ، وكل واحد ينصرف لداره لعمله إىل آخره ، وما دخل يف ذهننا شيء فنصلي يف بعض املساجد 

  

شيء ال نبلغ الناس ، وال حنذرهم منها ، ونسمع هذه املخالفة مث نظل فيها هذا أول شيء ، ثاين  :الشيخ 



بلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج ، ومن كذب علّي متعمدا ( والرسول عليه السالم كان يقول 

ليس املقصود باآلية ، هنا املعىن ) بلغوا عين ولو آية ( ، فالشاهد من هذا احلديث قوله ) فليتبوأ مقعده من النار 

عام ، أي آية من القرآن ال ، ألن أصل اآلية ، أصل معىن اآلية يف اللغة العربية هي اجلملة هي اجلملة العريف ال

الكاملة ، فهنا الرسول عليه السالم يف هذا احلديث ، يأمر كل مسلم ، بلغته آية أي مجلة من أحاديث الرسول 

ح ، ألن العلم كما تعلمون من قول ابن القيم عليه الصالة السالم ، أن يبلغها للناس وبذلك ينتشر العلم الصحي

رمحه اهللا من كبار أهل العلم السلفيني ، الذي يقتدون بالسلف الصاحل ، عقيدة وفقها وسلوكا ، كان يقول  ابن 

  :القيم رمحه اهللا 

  قال الصحابة ليس بالتمويه*** العلم قال اهللا قال رسوله "  

  رسول وبني رأي فقيهبني ال*** ما العلم نصبك للخالف سفاهة 

  "حذرا من التعطيل والتشبيه *** كال وال جحد الصفات ونفيها  

فالعلم قال اهللا قال رسول اهللا يف املرتبة الثالثة واألخرية قال الصحابة ألم هم الذين نقلوا إلينا ما قال اهللا على 

منة ، هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة لسان نبيه ، وما قاله عليه الصالة والسالم ، بلفظه من أحاديثه هم األ

بلغوا عين ولو ( بكتاا وسنة نبيها ، و لذلك جيب أن تم ليس بنقل قيل وقال ، وإمنا بقال وقال رسول اهللا ، 

، إذن خالصة هذه الكلمة ، خالصتها يف مجلتني موجزتني ، األوىل ختصكم أيكم املصلون ، أن ال تسابقوا )آية 

اجلملة الثانية واألخرية ، أنكم تبلغون ) إذا أمن اإلمام فآمنوا ( ، فتخالفوا الرسول الكرمي يف أمره ، اإلمام بآمني 

الناس من وراءكم هذا احلديث ، وتوضحونه هلم على حنو ما مسعتم ما هو هذا احلديث نعيده مرارا وتكرارا ، بأن 

ري كان يكرر الكلمة ثالثا ، حىت تعقل عنه ، من سنته عليه الصالة والسالم ، أنه كما جاء يف صحيح البخا

إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق ( حىت تعقل عنه ، أي تفهم عنه ، فالرسول صلوات اهللا وسالمه عليه ، يقول 

، وهذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني ، أهال وسهال وأهال )تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

غير المغضوب عليهم وال (( اذا قال اإلمام . رم كيف حالكم عساكم خبري اهللا يبارك فيكم بالضيوف الك

  آمني فاملقتدون يسبقون بآمني  ))الضالين 

  . ... :السائل 

  جزاك اهللا خريا اذن سباق إىل اخلريات إن شاء اهللا أهال  :الشيخ 

  يسأل السائل :السائل 

  .نعم  :الشيخ 



  

لوم أن العبادات يف اإلسالم ال تثبت إال بنص من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا صلى اهللا يقول من املع :السائل 

عليه وسلم فال جيوز إحداث ذكر وال عبادة فعلية إال بدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله ، فما حكم بعض ما 

املؤذن بقراءة سورة يفعله بعض الناس أو بعض املؤذنني عند صالة اجلمعة بعد األذان األول ، حينما يقوم 

  اإلخالص ، مرتني أو ثالثا حىت ينبه الناس كما يقول هو للصالة وإقامتها أو للخطبة ما هو حكم هذا الفعل ؟

مما ال شك فيه وال ريب يرتدد فيه، أن مثل هذا األمر هو كما أشار إليه الرسول عليه الصالة والسالم يف  :الشيخ 

ال شك أن األمر إمنا كان يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يوم اجلمعة بعض األحاديث من حمدثات األمور ، 

ويف كل الصلوات اخلمس يف سائر أيام األسبوع ، مل يكن هناك سوى األذان و اإلقامة ، مل يكن هناك شيء 

ة ، من يتقدم األذان أو يتأخر عن األذان ، كما أنه مل يكن هناك شيء يتقدم اإلقامة ، أو يتأخر عن اإلقام

املؤذن و املقيم ، وإذا األمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه خيطب يف 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور ( الصحابة كل مجعة ، يبتدأ خطبة اجلمعة بقوله 

ضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن ي

أما بعد ، فإن خري الكالم كالم اهللا، ( ويقول يف خطبة اجلمعة )  ال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

،  زاد يف )وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

، فإذا كان حقا وهو كذلك حبق ، خري اهلدي هدي حممد )وكل ضاللة يف النار ( و يف رواية النسائي  حديث أ

صلى اهللا عليه وسلم، فال جيوز للمسلم مؤمن باهللا ورسوله حقا ، أن يتقدم بني يديه فيما جاءنا من شرع عن ربه 

د أخو الناقص ، فهل الرجل الذي يصلي ، بزيادة أو نقص فاألمر كما تقول العامة ، يف بعض البالد ، الزائ

الفجر مثال ثالثا أو أربعا ، كالذي يصلي املغرب أربعا أو اثنتني ، ال فرق بني األمرين ، ألن كال منهما خالف 

ما جاء به الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه ال يقال هنا ، كما يقال من كثري من الغافلني واجلاهلني يا أخي هذا 

ين يوافق فورا أنه ال جيوز أن نصلي الفجر ثالثا أو أربعا ، ويوافق فورا أنه ال جيوز أن نصلي املغرب يف الفرض ، يع

أربعا أو اثنتني واجلواب عندهم زعموا ، هذا فرض نقول طيب احلمد هللا ان اتفقنا يف الفرض ، تعال ننزل إىل ما 

أو أربعا ؟ هنا املسكني يبهت ، ألنه من  ليس بفرض ، إىل السنة ، هل جيوز لك أن تصلي سنة الفجر ثالثا

الغافلني ،وإذا استيقظ مع ذلك بعد ألي وزمن طويل نقول له جزاك اهللا خريا ، إذا انتبه أنه أيضا ال جيوز الزيادة 

حىت يف هذه النافلة حينئذ نشكره على هذا االنتباه وننقله إىل بيت القصيد كما يقال ، وإىل موضع اخلالف ، 

  . رق بني األذان الذي تقدم بني يديه زيادة ، أو تأيت بزيادة يف آخره إذن ما الف



  

هذا لو سلمنا جدال ، أن األذان سنة فقط ، والقول الصحيح أن األذان واجب ، وليس بسنة فقط ،  :الشيخ 

األذان   مبعىن أنه اإلنسان خيري بني أن يفعل فيثاب ، وبني أن يرتك فال يعاقب ، ال ليس األمر كذلك ، وإمنا

كاإلقامة ، كل منهما أمر واجب ال جيوز تركه ، وخباصة يف املساجد فقد كان من شعار املسلمني ، كان األذان 

من شعار املسلمني إىل درجة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج غازيا داعيا إىل اهللا ، ومر بقرية مصبحا 

أذانا مضى يف سبيله ،وإذا مل يسمع أذانا هاجم القرية ، أي  ، أمر أصحابه أن يتوقفوا وأن يصغوا إذا مسعوا

اعتربها قرية غري مسلمة، فهذا الدليل عظيم عملي ، أكرب دليل على أن األذان هو من شعائر اإلسالم ، وال جيوز 

وبني   التهاون به ، فإذا فرضنا أن هذا األذان سنة فقد اتفقنا مع املخالف ، أنه ال فرق بني كون الشيء سنة ،

كونه فرضا أو واجبا أنه ال جيوز الزيادة فيه وال النقص منه ، فإذا كيف استجزمت الزيادة على األذان قبله وبعده ، 

ثالث مرات وما يسمى بلغة الفقهاء  ))قل هو اهللا أحد (( ورمبا  أشياء أخرى مما جاء ذكره يف السؤال قرآءه 

  . يوم اجلمعة كل هذا وذاك ال أصل له يف السنة الرتقية بني يدي اخلطيب ، إذا صعد على املنرب

  

فياليت شعري ، من كان يؤمن بقوله عليه السالم السابق ذكرا ، خري اهلدي هدي حممد ، هل يتصور  :الشيخ 

منه أن يزيد على هديه علىه السالم أنا أخشى على هؤالء أن يأتيهم اليقني املوت وهم غري مسلمني ملاذا ؟ ألين 

ؤمنا يؤمن برسوله حقا ، وأنه بلغ الرسالة وأدى األمانة ال شطط فيها وال نقص ، وال زيادة مث هو ال أتصور م

يتجرأ على مقام الرسول عليه السالم ، وعلى هديه ، فيزيد ما شاء على هديه عليه السالم ، ويكون جوابه مع 

أخشى ما أخشى أن تستمر فيه  األسف الشديد ما فيها يا أخي ؟ هذا غافل والغافل جيب أن ينبه لكن أنا

ألنين أفهم أن هذا اإلنسان ما دخل قوله . الغفلة إىل يوم الوفاة ، فحينئذ خيشى أن ميوت على غري اإلميان ، ملاذا 

، إىل شغاف قلبه كما يقال ،وإال لكان هذا وحده رادعا له عن أن ) خري اهلدى هدي حممد ( عليه السالم 

د فيما جاء به الرسول عليه السالم، بزعم أن هذا خري ، وهناك حديث آخر ،يقول يتجرأ على مقام النبوة فيزي

ما بعث اهللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه ( الرسول عليه السالم مؤكدا حلديثه األول 

لكم هذا حديثه ترى نبينا كذلك ،وإال خري من ذلك وإال دون ذلك الشك أنه خري من ذلك، ويؤكد ) هلم 

ما تركت شيئا يقربكم إىل اهللا ، إال وأمرتكم به ، وما تركت شيئا يبعدكم عن اهللا ( اآلخر وهو قوله عليه السالم 

، هذا احلديث والذي قبله والذي قبله ، وكل أحاديث الرسول عليه ) ، ويقربكم إىل النار ، إال ويتكم عنه 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي (( لآلية الكرمية  السالم هي يف احلقيقة ، تبيني و تفصيل



،وقد فهم عظمة هذه اآلية الكرمية بعض السالفني األولني ، أحدهم كان يهوديا  ))ورضيت لكم اإلسالم دينا 

ا ي" : مث من اهللا عليه باإلسالم ، أال وهو كعب األحبار ، حينما جاء إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

 "و ما هي ؟  " : ، قال عمر  "أمري املؤمنني آية يف كتاب اهللا لو علينا معشر يهود نزلت الختذنا يوم نزوهلا عيدا 

أنا من أعرف الناس ا لقد نزلت يوم " : إىل آخر اآلية ، قال عمر  )) ...اليوم أكلمت لكم دينكم (( قال 

هذا عيد ، فإذا هي نزلت يف عيد يف عيد فال تطمع  "عرفة مجعة أي عيد ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

يف أكثر من ذلك ، كأنه يقول لذلك الرجل ، قلت عرف عظمة هذه اآلية بعد السالفني ، أحدهم هذا الذي  

كان يهوديا مث أسلم ، أقول أنا من عندي ، كان يهوديا مث أسلم ألنه يف بعض الروايات أنه كعب األحبار ، 

  .إىل آخره  "لو علينا معشر يهود " : يح أن رجال من اليهود قال احلديث بالصح

  

ومن السالفني أحد أئمة املسلمني ، املشهورين املتبعني ، أال وهو اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة   :الشيخ 

فقد زعم  من ابتدع بدعة يراها حسنة" : كان رضي اهللا عنه يقول له كلمة كما يقال تكتب مباء الذهب ،و هي 

اليوم أكملت لكم دينكم (( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خان الرسالة ، اقرأوا قول اهللا تبارك وتعاىل 

مث أتبعه ببعض الكلمات ، هي بيانات ملضامني هذا  " ))وأتممت عليكم نعمتي  ورضيت لكم اإلسالم دينا 

 ))اليوم أكملت لكم دينكم ((  "، ال يكون اليوم دينا فما مل يكن يومئذ دينا " النص القرآين الكرمي ، فيقول 

فما مل يكن يومئذ دينا ، ال يكون اليوم دينا وال يصلح آخر هذه األمة ، إال مبا " خالص ما بقى يف شيء جديد 

من هي آخر هذه األمة ، حنن منها بال شك فنريد الصالح ، ونريد اإلصالح وكثري وكثري ممن  "صلح به أوهلا 

اإلصالح ، ويريدون إقامة الدولة املسلمة ، على  وجه األرض ال يدندون حول هذه الكلمة املالكية  يدعون

، مباذا صلح به أوهلا ؟ آباالبتداع أم باالتباع ؟ ال  "ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا " املدنية ، 

ال يستطيعون أن يقولوا إال بقولنا ما صلح أمر  شك أن اجلواب عند اجلميع ، حىت الذين يقولون بالبدعة احلسنة

  .هذه األمة ، يف أول شأا إال باتباعهم لنبيها صلوات اهللا وسالمه عليه ، إذن فليكونوا معنا دعوة وسلوكا 

  

كل ( ، كل من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء األصول ، )كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار (  :الشيخ 

كلكم يدخل ( ، ) كل مسكر مخر ، وكل مخر حرام ( ، هذا على وزان ) وكل ضاللة يف النار بدعة ضاللة 

خياطب املسلمني وليؤكد أن األصل يف هذه الكلمة العموم والشمول ، يقول عليه السالم يف هذا احلديث ) اجلنة  

، إذن كل )عصاين فقد أىب  من أطاعين دخل اجلنة ومن( ، قال  "من يأىب " : األخري تعجب أصحابه ، وقالوا 



مسلم يدخل اجلنة  ال استثناء ، كل مسكر مخر ال استثناء ،كل بدعة ضاللة ال استثناء ، كل بدعة ضاللة ال 

استثناء أبدا ، فمن الضاللة أن يقول املسلم وخباصة إذا كان أويت شيئا من العلم و الفقه ، ال صما ضربا 

هو يقول ال ، ليس كل بدعة ضاللة ، البدعة تنقسم ) بدعة ضاللة كل ( للحديث يف الصدر ، احلديث يقول 

إىل مخسة أقسام ، مث يفصلوا كما رمبا قرأ بعضكم ذلك تفصيال يف بعض الكتب ، كيف هذا ، هذا هو 

االحنراف عما كان عليه الرسول عليه السالم ، ولكين ال أريد أن أكون متجنيا ، ومعتديا فإين أعلم ، أن بعض 

لعلم والفضل قدميا وحديثا وقعوا يف هذا اخلطأ حينما قسموا البدعة إىل مخسة أقسام ، ومنها اإلمام النووي أهل ا

رمحه اهللا ، هذا التقسيم لديهم ، احلقيقة جيب أن يكون طالب العلم على بينة ، من هذا التقسيم أنه تقسيم 

كتقسيمها إىل بدعة حسنة وسيئة لكن هذا لغوي ، وليس تقسيما شرعيا ، تقسيم البدعة إىل مخسة أقسام ،  

التقسيم ليس تقسيما شرعيا باصطالحهم ، إمنا هو تقسيم لغوي ، يقصدون بذلك ، أن هناك أمورا حدثت من 

بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك ال تعترب ضاللة ، وإمنا هي بدعة حسنة وهذه البدعة احلسنة قد تكون 

وقد إىل آخره ، أريد من هذا التنبيه والتذكري إىل أم حينما يقسمون البدعة إىل واجبة ، وقد تكون سنة وقد 

مخسة أقسام ، ال يعنون البدعة الشرعية ، وإمنا البدعة اللغوية ، أي األمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا 

يل الشرعي على التقسيم من حيث أدلة الشرع فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن ، وما مل يقم الدل

حسنه فهو ضاللة ، لعل ضرب األمثلة هي اليت توضح مثل هذه القضية ، كلنا يعلم ، أن عمر بن اخلطاب رضي 

اهللا تعاىل عنه أخرج اليهود من خيرب ال شك أن هذا اإلخراج كان بعد وفاة الرسول بزمان ألنه كان يف خالفة 

لغوي  بدعة ، يعين شيء حدث مل يكن من قبل ، لكن هل عمر بن اخلطاب ، فهذا اإلخراج من حيث التعبري ال

هو بدعة ضاللة ؟ اجلواب ال، ملا ألن عمر رضي اهللا عنه ، إمنا نفذ ذا اإلخراج ، أمرا وشرطا نبويا ، كان عليه 

السالم قد وضعه لليهود ، حينما شاطرهم على خيرب ، شطر ما يستثمر منه ، للرسول ، والشطر اآلخر لليهود ، 

وليس لألبد فرأى عمر بن اخلطاب أن خيرجهم ، ) هلم ما شئنا ( قرهم يف خيرب ما شئنا ، قال عليه السالم فأ

تنفيذا هلذه املشيئة مشيئة األمة ، هذا بدعة لغة ، لكن ما دام قام الدليل الشرعي  على جوازه ، فليس بدعة ، 

لث عثمان جبمع القرآن ، يف الصحف ، بعد أن  مثال آخر ولعله أوضح وأهم ، لقد بدأ أبو بكر وثىن عمر ، وث

كان مفرقا ، والقصة معروفة يف الصحيح ويف غريه ، هذا أمر مل يكن يف عهد الرسول عليه السالم ، فهو أمر 

حادث ، فيمكن أن نقول هذا بدعة يف اللغة العربية ، ولكنه أمر واجب ، قام الدليل الشرعي على هذا العمل 

فقهية ، ما ال يقوم الواجب إال به فهو واجب ، هل ميكن حفظ الدين واإلسالم ، إال  من باب أوال ، قاعدة

ألم ذلك الكتاب ال ريب (( حبفظ كالم رب العاملني ، هذا ال بد منه ثانيا يف عندنا نص يف القرآن الكرمي ،  



وكان سابقا يف اللوح  ، ذلك الكتاب أين الكتاب هو هذا الذي أشار إليه رب العاملني ،))فيه هدى للمتقين 

احملفوظ ، ومقررا يف التشريع ، بأنه جيب أن يكون كتابا يتلي ، فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة 

هلذا أو لذاك ، ذا او بذاك ضرب مثال جبمع القرآن يقولون هذه بدعة حسنة ، جيب أن نتأول كالمهم ألن 

ل احلسن فيجب أن نتأول كالمهم بأنه بدعة مبعىن أمر حدث لكن األصل يف كالم العلماء أن حيمل على احملم

هذا الذي حدث  ، ما حدث هكذا اعتباطا ، وعلى قولة العامي ما فيها يا أخي ، ال إمنا هذا بدليل موجب 

  .ملثل هذا اجلمع 
  


